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Høring - forslag til endringer i kommunikasjonskontrollforskriften - Forskrift 

om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking og til enkelte deler av 

politiregisterforskriften 

 

Det vises til brev datert 4. juni 2013 om ovennevnte sak.  Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet (BLD) vil generelt bemerke at ved kommunikasjon mellom 

det offentlige og enkeltpersoner er det viktig at tjenestetilbudet er tilpasset mangfoldet i 

befolkningen. JDs høring handler om kommunikasjonskontroll som er et svært 

inngripende tiltak for den som utsettes for det, og det vil være ekstra viktig at det tas 

hensyn til for eksempel kort botid i Norge og lavt utdanningsnivå. Av punkt 13.1.1 i 

Meld. St. 6 En helhetlig integreringspolitikk fremgår det: Hvordan de ulike tjenestene 

håndterer situasjonen når en bruker ikke kan norsk, har betydning for tilgangen til og 

utbytte av tjenestene, og dermed for den enkelte brukers rettssikkerhet og livssituasjon. 

 

BLD mener JD bør vurdere å gi et unntak fra krav om skriftlig begjæring som følger av 

politiregisterloven § 54 første ledd og av forslag til ny § 4 i forskrift  13. mars 2009 nr. 303 

om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking. Krav om skriftlighet kan etter BLDs syn gjøre 

det vanskeligere å ivareta egne interesser for personer som ikke kan lese eller skrive.  

 

Av forslag til ny § 4 i forskrift  13. mars 2009 nr. 303 om kontrollutvalget for tiltak mot 

hvitvasking fremgår det at det er et vilkår for å fremsette begjæring om kontroll etter § 

3 i samme forskrift at man identifiserer seg på tilstrekkelig måte. Det samme fremgår av 

politiregisterloven § 54 første ledd annet punktum. Vi antar at Schengen-standardisert 

oppholdskort jf. utlendingsloven § 64 a og registreringsbevis for asylsøkere jf. 

utlendingsforksriften § 17-22 tilfredsstiller kravene til å identifisere seg på tilstrekkelig 

måte. Dette bør etter BLDs syn tydeliggjøres.  



Side 2 

 

 

BLD registrerer at det i forslagene til hjemler om å utstede politiattester ikke er aktuelt 

å stille krav om botid, jf. politiregisterloven § 36 annet ledd. BLD har på denne 

bakgrunn ingen merknader til forslagene.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Rolf Gabrielsen(e.f.) 

avdelingsdirektør 

 Anders Uldal 

 førstekonsulent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 

 


	Mottakere
	Mottaker
	tabell1
	uoff
	xtra
	BM1
	BM2
	BM3
	dato
	Vaar_referanse
	Deres_referanse
	start

